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suMAri
heM de tenir
3 Què
AssegurAt?

Hi ha
assegurances obligatòries
i altres que encara que no
ho siguin és recomanable
contractar-les.

heM de tenir en
6 Què
coMPte?

A l’hora de
contractar una assegurança
hem d’entendre ben bé
què impliquen, què ens
cobreixen i què no.

i drets en
8 deures
Qüestió de riscos
lAborAls La Llei de

seguretat i salut en el treball
es podria resumir que
l’empresari ha de cuidar el
treballador i aquest s’ha de
deixar cuidar.

VAl MÉs PreVenir Que hAVer de curAr
Val més prevenir que curar és una dita vàlida per a
molts àmbits de la vida i que pren força quan parlem
de les assegurances i dels riscos laborals. Es pot tenir
la sensació que les assegurances es paguen per a no
res, i val més no haver-les de fer servir, però si tenim
la mala sort d’haver-ne de fer ús, el millor serà poder
disposar-ne que haver de fer front al que suposa per
nosaltres mateixos.
Així que és millor tenir una bona cobertura perquè
mai se sap. Però també serà bo treballar per evitar

haver-la de fer servir. A nivell de riscos laborals,
com a empresaris hem de comptar amb una bona
assegurança que faci front als possibles accidents
que es puguin produir a l’empresa, però encara ens
interessa més reduir al màxim tots els riscos que es
puguin presentar al nostre lloc de treball i aquells que
derivin de la nostra activitat empresarial. Aquí és quan
encara és més vàlida la dita, i buscarem evitar tots els
accidents i incidents que puguin produir-se, perquè
el millor serà que res ni ningú prengui mal.
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les AssegurAnces obligAtòries

Què hem de tenir AssegurAt?
pòlisses Que cAl tenir sí o sí
Hi ha assegurances que s’han de tenir obligatòriament. És el cas de l’assegurança del vehicle i l’assegurança
de la llar, per exemple, que com a
mínim han de cobrir la responsabilitat civil, és a dir, es fan càrrec dels
danys que es poden causar a tercers
en un accident de cotxe o amb una
fuga d’aigua, per exemple. Una altra
assegurança de caràcter obligatori

Que no siguin
obligatòries no vol
dir que no haguem
de tenir altres
assegurances. És
molt recomanable
disposar d’una
assegurança que
ens cobreixi fins on
no ho fa la CASS
és la dels escolars, de la qual han de
disposar tots els alumnes del país, siguin del sistema educatiu que siguin.
Aquestes assegurances les expliquem
amb més detall a la pàgina següent.
Entre les obligatòries s’hauria de

comptar també la de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, perquè tots
hi contribuïm obligatòriament i ens
proporciona certes cobertures: part
de les despeses sanitàries, part del
salari en cas de baixa i una pensió de
jubilació.
Ara bé, que no siguin obligatòries
no vol dir que no haguem de tenir
altres assegurances. Justament parlant de salut, és molt recomanable
disposar d’una assegurança que ens
cobreixi les despeses sanitàries en
aquell tram que no ho fa la CASS, o
pel complement salarial. Així mateix, són cada vegada més nombroses
i fortes les veus que ens recomanen
la contractació d’un pla de pensions, més enllà de la CASS, per assegurar-nos que disposarem dels
diners suficients per viure un cop
retirats del mercat laboral.
Després, en funció de cada
cas, és bo que es tinguin en
compte altres assegurances.
Les empreses també han de
tenir una assegurança pels
danys que la seva activitat
pugui causar, i en algunes
branques són obligatòries
determinades pòlisses. És el
cas d’alguns contractes amb
l’administració pública que
requereixen una assegurança per
possibles danys al medi ambient, per
exemple.
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LES ASSEGURANCES OBLIGATÒRIES
L’ASSEGURANÇA DE LA LLAR
Si estàs en un habitatge de lloguer, estàs obligat a contractar una
assegurança de responsabilitat civil per a la llar. I en el cas dels
propietaris, si no és obligatori, és com si ho fos, ja que la llei obliga
a fer-se càrrec dels possibles perjudicis que s’ocasionin a tercers.
Aquesta obligació és vàlida també per als comerços.
Aquestes assegurances cobriran els danys que es puguin causar a
terceres persones, ja siguin els habitatges veïns, els seus ocupants o
les persones que passin al voltant, també per incendi, inundació o per
la caiguda d’un test, per exemple.
Quant als comerços, també es cobriran els danys que l’activitat pugui
ocasionar a tercers, que si no es disposa d’assegurança, poden
ocasionar despeses que podrien arribar a posar en perill la continuïtat
de la mateixa empresa.

L’ASSEGURANÇA DEL VEHICLE
En el cas dels vehicles, l’article 138 del Codi de Circulació estableix que
“tot vehicle automòbil matriculat a Andorra, sigui quina sigui la seva
classe, ha d’estar obligatòriament assegurat en una de les companyies
legalment autoritzades a operar en aquest àmbit a Andorra”, i aquesta
assegurança obligatòria “ha de cobrir com a mínim els danys a tercers
i a ocupants, amb responsabilitat il·limitada, i ha de tenir una vigència
mínima d’un any”.
Més enllà d’aquesta assegurança mínima, és bo disposar d’una
cobertura més àmplia: pels vidres, incendi i robatori, recomana
l’Organització de Consumidors i Usuaris espanyola, que a la vegada
no entén que una assegurança a tot risc si el vehicle ja té més de cinc
anys no sol ser rendible. Per a retallar les primes, hi ha companyies
que ofereixen sistemes per franquícia.

L’ASSEGURANÇA ESCOLAR
Les assegurances d’accident i responsabilitat civil
escolar també són obligatòries al Principat. Tot alumne
escolaritzat en qualsevol dels sistemes educatius o
centres del país ha de tenir una pòlissa. Perquè siguin
efectives cal notificar si es canvia de centre escolar.
Aquesta assegurança cobrirà els accidents que tinguin
lloc a l’escola però també durant el trajecte d’anar i tornar
del centre educatiu, o en les activitats organitzades per l’escola,
com poden ser excursions, per exemple. Caldrà revisar la lletra
petita per conèixer bé els límits de les cobertures, ja que algunes
pòlisses inclouran activitats extraescolars i d’altres no. L’esquí
escolar és una de les activitats que és bo revisar que estigui
inclosa a la pòlissa.
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Prevenir és assegurar-te
Informa’t al 890 300 o info@e-financera.com
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Stefi Troguet és alpinista professional i professora
d’esquí. És patrocinada per Financera d‘Assegurances.
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CONSELLS DE CONSUM

QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE EN
CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA

Es pot dir que cada pòlissa
és única, encara que
s’assemblin, no totes les
assegurances ofereixen els
mateixos tipus de cobertures.
Així, el primer que cal fer
és llegir bé la lletra petita
i tenir clars els principals
conceptes: beneficiari,
pòlissa, prima, cobertura...
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Està clar que les assegurances les
contractem, siguin obligatòries
o per a la nostra tranquil·litat,
perquè ens donin resposta quan
en tenim necessitat. Per això
cal entendre ben bé què ens
cobreixen i què no, i hem de
saber que no perquè tingui una
prima més elevada ens donarà
una millor resposta.

1

Així, el primer que hem de fer és tenir clares algunes definicions:
la pòlissa és el document que formalitza l’assegurança, el contracte, el que acredita que tenim unes cobertures contractades i
en quins casos i en quina mesura la companyia ens indemnitzarà; la prima és la suma que paga l’assegurat a la companyia d’assegurances; el beneficiari és la persona que rep els avantatges de l’assegurança,
mentre que el prenedor és qui contracta l’assegurança.

2

Abans de contractar una assegurança, l’Agència Catalana de Consum recomana informar-se de les diverses ofertes per poder-les
comparar. Les cobertures segurament presentaran variacions
d’una companyia a una altra. Un cop decidit quina ens interessa
més, abans de signar la pòlissa caldrà llegir-se-la de dalt a baix i resoldre
tots els dubtes que puguin sorgir. En aquest sentit, caldrà comprovar que el
contingut reflecteixi clarament el que s’ha pactat.
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3

En la revisió de la pòlissa, cal anar a la lletra petita que totes les
pòlisses tenen. A més, s’ha de fer atenció a la durada del contracte, que ha d’estar indicada en les condicions de la pòlissa. El més
habitual és que el contracte sigui anual i contingui una clàusula
de renovació automàtica.

4

Malgrat aquesta clàusula, tant l’entitat asseguradora com la persona assegurada poden oposar-se a la renovació del contracte
mitjançant una notificació escrita a l’altra part. Cal notificar-ho,
normalment, amb un mes d’antelació a la conclusió del període
en curs i, si hi ha modificacions en el contracte, la companyia hauria d’informar-ne amb dos mesos d’antelació.

5

En cas de desavinença amb l’empresa asseguradora, es pot presentar la reclamació a l’adreça física que l’empresa ha hagut de
facilitar, tant en el contracte com en les factures. Si no hi ha resposta en el termini de 30 dies, o bé la resposta no és satisfactòria,
es pot contactar amb el servei d’Atenció al Consumidor.

6

En la lectura de la lletra petita i de les diferents clàusules incorporades cal revisar si hi ha estipulat un temps de carència, durant el qual l’assegurat no pot fer ús dels serveis contractats, una
clàusula molt habitual en assegurances de salut.

25 anys d’experiència al mercat andorrà
vida

empreses

vehicles

habitatge

comerç

salut

www.assega.com
Baixada del Molí, 16 1-3 , AD500 Andorra la Vella
info@assega.com · (+376) 868 622
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seguretAt i sAlut en el trebAll

deures i drets en qüestió
de riscos lAborAls
La Llei 34/2008, del 18 de
desembre, de la seguretat
i la salut en el treball
estableix tot un seguit de
drets i obligacions tant per
a treballadors com per a
empresaris i altres actors
amb relació als riscos
laborals i la seva prevenció

Ni tot són drets dels treballadors, ni
tampoc tot és obligació de l’empresari. La Llei 34/2008 de la seguretat i la
salut en el treball estableix diversos
drets i deures per a ambdós. El resum
és que l’empresari té l’obligació de cuidar els seus treballadors però també

és un deure del treballador deixar-se
cuidar.
Així, en termes generals, la llei disposa que els treballadors tenen dret
a una prevenció i protecció eficaç en
matèria de seguretat i salut en el treball i l’empresa té el deure de garantir
la seguretat i la salut dels treballadors
en els aspectes relacionats amb el
treball. Però malgrat que l’empresari
és l’últim responsable en matèria de
riscos laborals, i encara que el treballador tingui l’obligació de protegir-se
(els costos de protecció de la seguretat
i la salut dels treballadors correspon
als empresaris) l’empresa no té la responsabilitat quan els danys derivin
de circumstàncies alienes, anormals
o imprevisibles, o siguin conseqüèn-

cia d’una imprudència exclusivament
imputable a la persona treballadora,
quan hagi rebut la informació i formació pertinents i específiques en
matèria de riscos laborals i tingui al
seu abast les mesures de seguretat i els
equips de protecció adients.

obligAcions dels empresAris

obligAcions dels trebAllAdors

1.

Prendre les mesures necessàries amb la finalitat que
els equips de treball siguin els adequats a la feina que
s’ha de desenvolupar, de manera que es garanteixi la
seguretat i la salut dels treballadors que els utilitzin.

1.

Utilitzar correctament, d’acord amb la seva naturalesa
i els riscos previsibles, les màquines, els aparells, els
estris, les substàncies perilloses, els equipaments de
transport i altres mitjans de treball.

2.

Si l’ús d’un equip de treball determinat pot ocasionar
un risc específic per a la seguretat i la salut dels
treballadors, vetllar perquè l’ús de l’equip de treball
quedi reservat als treballadors que se n’encarreguin.

2.

Utilitzar correctament els mitjans de protecció i
l’equipament de protecció individual posat a la seva
disposició per l’empresa i d’acord amb les seves
instruccions.

3.

Assegurar-se que els treballs de reparació,
transformació, manteniment i conservació de l’equip de
treball siguin efectuats per treballadors específicament
capacitats.

3.

4.

No posar fora de funcionament, ni canviar o desplaçar
arbitràriament els dispositius de seguretat col·lectius,
els dispositius de seguretat de les màquines, els
aparells, els estris i les instal·lacions, i utilitzar aquests
dispositius correctament.

Proporcionar als treballadors els equips de protecció
individuals adequats als treballs que han de dur a terme
i vetllar pel seu ús efectiu quan siguin necessaris.

4.

5.

Guardar els resultats de les avaluacions dels riscos de
les activitats que es desenvolupin o dels treballs que
no hagin acabat.

Indicar immediatament a l’empresari i/o delegat dels
treballadors tota situació laboral que raonablement
considerin que comporta un perill greu o imminent per
a la seguretat i la salut, així com tot defecte que s’hagi
comprovat en els sistemes de protecció.

6.

Determinar les mesures de protecció que cal adoptar i
el material de protecció que hagi d’utilitzar-se.

5.

7.

Contribuir que puguin complir-se totes les tasques o
les exigències imposades per l’autoritat competent a fi
de protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el
treball.

Guardar i facilitar als treballadors, en termes que sigui
comprensible, tota la informació continguda en la
documentació sobre el funcionament i el manteniment
correctes de la maquinària, els equips de protecció
col·lectiva i individual i els estris de treball.

6.

Contribuir que l’empresari pugui garantir que el medi
i les condicions de treball siguin segurs i no presentin
riscos per a la seguretat i la salut dins del seu àmbit
d’activitat.
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PIAM

Cobertura de fins al 100 % de la despesa real,
dins i fora de la Via Preferent i en centres privats

CRÈDITSALUT PLUS

Cobertura de fins al 100 % de la tarifa de la CASS,
dins i fora de la Via Preferent

CRÈDITSALUT

Cobertura de fins al 100 % de la tarifa de la CASS,
dins de la Via Preferent*
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publireportAtge

Servei Global de SeGuretat
reSpoSta ràpida i eficient a leS
neceSSitatS de SeGuretat
Servei Global Seguretat és un grup d’empreses
que s’han aliat per col·laborar entre elles i oferir
així un servei integral en matèria de seguretat.
L’objectiu és garantir el millor tracte al client, una
resposta ràpida i eficient a les seves necessitats en
qüestions de seguretat i amb un sol interlocutor.
El pacte l’han subscrit cinc empreses d’àmbits
d’actuació diferenciats, encara que tots ells tenen
relació amb la seguretat: Sepir, que ofereix sistemes de seguretat com són alarmes i de control
d’accessos; Grusep, que es dedica a la vigilància
i opera també com una central receptora; Laboralis, empresa especialitzada en l’àmbit de la seguretat i la salut en el treball, que ofereix, entre
d’altres, el servei aliè de prevenció; Andorra Ventilacions i Serveis, que se centra en els conductes i
a eliminar els perills que s’hi concentren d’incendi i amb relació a la qualitat de l’aire; i el despatx
BAC arquitectura integral sostenible. Totes elles
són empreses consolidades en el mercat andorrà
i de confiança; algunes d’elles superen la trentena
d’anys d’experiència.
Així, entre totes donaran resposta a les diferents necessitats que pugui tenir el client en

qüestions de seguretat, des d’un servei puntual
de vigilància en l’organització d’un esdeveniment
a la implantació del pla de seguretat i salut en el
treball i els diferents plans d’emergència, entre
molts altres.

el grup està format per
cinc empreses d’àmbits
d’actuació diferenciats,
encara que tots ells tenen
relació amb la seguretat

El gerent de Sepir, Daniel de Juan, a qui el grup
ha escollit com a portaveu per ser el més experimentat, explica que fa temps que aquestes empreses col·laboren però ara s’han decidit a formalitzar un acord per oferir el millor servei integral

als seus clients. Així, totes i cadascuna de les empreses del grup constitueix una porta d’entrada
a tots els serveis, i amb un sol interlocutor es pot
disposar de tots. És a dir, cada empresa compleix
les funcions d’interlocutor i de portaveu, presentant el cas de cada client i retornant les diferents
respostes al client. De Juan destaca que hi ha ocasions en què el client no coneix totes les necessitats que té en matèria de seguretat, per exemple a
l’hora d’engegar una activitat empresarial, i contactant amb qualsevol de les empreses del grup
Servei Global Seguretat també s’ofereix assessorament en aquest sentit, aportant el coneixement
de totes les empreses del grup. D’aquesta manera,
el client s’estalvia trucades i interlocutors i s’assegura que els proveïdors són de confiança.
Les empreses del grup responen igualment
davant el client però també davant la resta de
les empreses que el configuren. Així, es disposa
d’una mesura més de control, segons assenyala el
representant del grup, per assegurar-se que no es
malmet la confiança del client. Finalment, els treballs i serveis oferts per Servei Global Seguretat
estan certificats per IPF Inspecció Control.
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